
LISTA E ORGANIZATAVE JOFITIMPRURËSE TË AUTORIZUARA  

QË OFROJNË NDIHMË JURIDIKE PARËSORE 

Nr. Emërtimi i OJF-së Nr. Data e vendimit 

të MD për dhënien e 

autorizimit 

Selia e 

organizatës 

jofitimprurëse të 

autorizuar 

Specifikime të 

llojit të ndihmës 

juridike 

parësore, nëse ka 

Të dhëna mbi 

kontratën e 

financimit, nëse 

ka përfituar 

Të dhëna për 

revokimin e 

autorizimit, sipas 

rastit 

1 “Qendra e Këshillimit për 

Gra dhe Vajza” 

295  datë 10.09.2020 Tiranë    

2 “Mbrojtja e të drejtave të 

gruas qytetare dhe 

fshatare Berat” 

296 prot., datë 

10.09.2020 

Berat    

3 “Qendra e shërbimeve 

dhe praktikave ligjore të 

integruara” 

297 prot., datë 

10.09.2020 

Tiranë    

4 “Intelektualët e rinj 

shpresë” 

306 datë 10.09.2020 Shkodër    

5 “Qendra për mbrojtjen e 

të drejtave të fëmijeve në 

Shëqipëri (CRCA)” 

305 datë 10.09.2020 Tiranë    

6 “Forumi i Gruas Elbasan” 304 datë 10.09.2020 Elbasan    

7 “Shërbimi Ligjor Falas 

(TLAS) 

303 datë 10.09.2020 Tiranë    

8 “Të ndryshëm dhe të 

barabartë” 

302 datë 10.09.2020 Tiranë    

9 “Albanian Legal and 

Territorial Institute 

(ALTRI) 

301 datë 10.09.2020 Tiranë    

10 “Qendra për nisma ligjore 

qytetare” 

300 datë 10.09.2020 Tiranë    

11 “Shërbimet shqiptare për 

refugjatët dhe migrantët” 

298 datë 10.09.2020 Tiranë    

12 “Qendra Konsumatori 

Shqiptar” 

299 datë 10.09.2020 Durrës    

  

 



LISTA E ORGANIZATAVE  JOFITIMPRURËSE QË NUK I ËSHTË MIRATUAR KËRKESA PËR AUTORIZIM 

 

Nr. Emërtimi i OJF-së 

1 Qendra kombëtare për integrim zhvillim dhe ndihmë për shtresat në nevojë 

2 Qendra “Klinika Ligjore Wisdom” 

3 Shoqata “Gender Paqe dhe Siguri” 

         

Njoftojmë organizatat jofitimprurëse që nuk i është miratuar kërkesa për autorizim se:   

Referuar pikës 12 dhe 13 të VKM nr. 55 datë 06.02.2019, “Për përcaktimin e procedurave dhe dokumentacionit për autorizimin e organizatave 

jofitimprurëse që ofrojnë ndihmë juridike parësore të garantuar nga shteti”;   

- Aplikimi për autorizim nuk miratohet kur organizata jofitimprurëse nuk plotëson kriteret ligjore të përcaktuara në nenin 15, të ligjit nr. 

111/2017, “Për ndihmën juridike të garantuar nga shteti”. Me kërkesën e saj, organizatës jofitimprurëse i njoftohen shkaqet e skualifikimit.  

- Organizata jofitimprurëse që ngre pretendime për plotësimin e kritereve ligjore ka të drejtën e ankimit pranë ministrit të Drejtësisë, duke 

paraqitur arsyet dhe dokumentacionin mbështetës brenda 5 (pesë) ditëve pune nga data e njoftimit. Ky afat mund të zgjatet për rrethana të 

arsyeshme, të cilat nuk lidhen me disponueshmërinë e organizatës jofitimprurëse. Ministri i Drejtësisë shqyrton ankesat dhe njofton 

organizatën jofitimprurëse lidhur me to brenda 10 (dhjetë) ditëve pune nga data e regjistrimit të ankimit pranë Ministrisë së Drejtësisë. 

Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në gjykatën administrative kompetente.    

       

       


